
Volební řád 
 

Sdružení přátel Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm, z. s. 
 
 

článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Volební řád upravuje ve smyslu schválených stanov spolku volbu: 

a. členů výkonné rady 
b. předsedy a místopředsedy výkonné rady 
c. členů revizní komise. 

 
2. Volební řád schvaluje valná hromada Sdružení přátel Hotelové školy, Frenštát pod 

Radhoštěm, z. s. 
 

3. Volební komisi jmenuje valná hromada spolku. 
 
 

článek 2 
Volba členů výkonné rady 

 
1. Výkonná rada je výkonným orgánem spolku. Výkonná rada je pětičlenná. 
 
2. Výkonnou radu volí valná hromada vždy na období 3 let. Výkonnou radu volí přímou 

volbou členové spolku. 
 

3. Průběh voleb členů výkonné rady: 
a. Volební komise sestavuje kandidátku z řad zletilých členů spolku na základě 

návrhů členů spolku s hlasem rozhodujícím v den konání voleb. 
b. Vlastní volby členů výkonné rady organizuje volební komise. Volební komise na 

základě výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů ve volbách. 
c. Členy výkonné rady se stávají kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší 

počet hlasů. Při rovnosti hlasů na 5. místě proběhne další kolo voleb kandidátů 
umístěných na tomto místě. 

 
 

článek 3 
Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka výkonné rady 

 
 

1. Předseda nebo místopředseda výkonné rady jedná navenek jménem spolku. 
 
2. Předsedu, místopředsedu a pokladníka výkonné rady volí členové výkonné rady 

přímou volbou. 
 

3. Průběh voleb předsedy výkonné rady: 
a. Volební komise sestavuje kandidátku na funkci předsedy na základě návrhů členů 

výkonné rady spolku v den konání voleb. 



b. Vlastní volbu na funkci předsedy výkonné rady organizuje volební komise. 
Volební komise na základě výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů ve 
volbách. 

c. Předsedou výkonné rady se stává kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při 
rovnosti hlasů proběhne volba předsedy losováním. 

 
4. Volba místopředsedy a pokladníka výkonné rady probíhá obdobně jako volba 

předsedy. 
 
 

článek 4 
Volba členů revizní komise 

 
 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. Členem revizní komise nemůže být 
člen výkonné rady spolku. 

 
2. Revizní komisi volí valná hromada vždy na období 3 let. Revizní komisi volí přímou 

volbou členové spolku. 
 

3. Průběh voleb členů revizní komise: 
a. Volební komise sestavuje kandidátku na základě návrhů členů spolku s hlasem 

rozhodujícím v den konání voleb. 
b. Revizní komise má tři členy. 
c. Vlastní volby členů revizní komise organizuje volební komise. Volební komise na 

základě výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů ve volbách. 
d. Členy revizní komise se stávají kandidáti, kteří získali první a následují nejvyšší 

počet hlasů. Při rovnosti hlasů na posledním volitelném místě pro obsazení místa 
v revizní komisi proběhne další kolo voleb kandidátů umístěných na tomto místě. 

 
 

článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
 
 

1. Zápis o volbách předává volební komise předsedovi spolku. 
 
2. Doplňovací volby na uvolněná místa ve výkonné radě a revizní komisi se organizují 

obdobně jako volby řádné. 
 

3. Volební řád byl schválen valnou hromadou spolku konanou dne 27. 4. 2022 a nabývá 
účinnosti dnem jeho schválení. 

 
 
 
 


